Serie | 2 фурни
HBN531W1F бял
Фурна за вграждане

Вградена фурна със специална функция
за горещ въздух: получавате перфектни
резултати при печене на две нива
едновременно.
●

●

●

Горещ въздух: перфектни резултати благодарение на
оптималното разпределение на топлина на до 2 нива
едновременно.
Врата на фурната: особено удобно отваряне и затваряне на
вратата на фурната.
Енергиен клас А: най-добри резултати при нисък разход на
енергия.

Техническа информация
цвят/материал на лицето :
бял
за вграждане/ свободностоящ :
Вграден
интегрирана система за почистване :
Не
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) :
575-597 x 560 x 550
размери на уреда (mm) :
595 x 595 x 548
материал на панела за управление :
метал
материал на вратата :
стъкло
Нето тегло (kg) :
34,0
използваем обем на раб. камера 1 (l) :
66
начин на нагряване :
Vario-грил за големи
съдове, Vario-грил за малки съдове, горно/долно нагряване,
грил с циркулация на въздуха, долно нагряване, настройки
за пица, пространствен горещ въздух, размразяване
материал на първа работна камера :
Емайлиран
контрол на температурата :
механично
брой лампи :
1
сертификати за одобрение :
CE, KEMA
Дължина на захранващия кабел (cm) :
100
EAN код :
4242002805276
Number of cavities (2010/30/EC) :
1
Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC) :
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :
0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :
0,82
Energy eﬃciency index (2010/30/EC) :
98,8
мощност на електрическата връзка (W) :
2900
Енергия (A) :
13
напрежение :
220-240
честота (Hz) :
60; 50
Вид щепсел :
Gardy щепсел със заземяване
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Функции за готвене

- Многофункционална фурна (8 начина на нагряване:

размразяване, Vario-грил за малка повърхност, Varioгрил за голяма повърхност, инфра-грил с циркулация на
въздуха, долно нагряване, нагряване „Пица”, горно/долно
нагряване, 3D plus циркулация на горещ въздух)

- Регулиране на температурата от 50 °C - 270 °C
Дизайн

- Потъващи бутони за управление
Почистване

- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата
- Сваляема врата на фурната за по-лесно почистване
- Директно наслоена катализа: странични обшивки, таван,
задна стена

- емайлирани вътрешни стени (кафяви)
Комфорт

- Електронен програмен часовник: включване,
изключване, аларма, показване на часа

- Бързо загряване
- вътрешно осветление
- Охлаждащ корпуса вентилатор
Решетки / водачи

- Фурна с изваждащо се странично окачване
Аксесоари

- 1 x алуминиева тава, 1 x универсална тава, 1 x скара
Околна среда и сигурност

- Заключване за защита от деца
Техническа Информация:

- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A

Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.98
kwh
Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.82 kwh
Брой на отделенията: 1
Топлинен източник: електрически
Обем на отвора: 66 л

- Кабел с щепсел (1,00 m)
- Общ свързан електрически товар: 2.9 KW
- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 595 мм x 595 мм x 548 мм
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